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Datum: 5. 9. 2022 
 

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA HMELJARSTVA 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo Vas na strokovno srečanje s področja HMELJARSTVA, ki je organizirano v okviru Programa razvoje 
podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. 
 

Strokovno srečanje 
 bo potekalo v ČETRTEK, 13. 10. 2022, 

 s pričetkom ob 8. uri na  
turistični kmetiji PRI MLINARJU v Gotovljah. 

 
Teme srečanja so: 

- Ekološka pridelava hmelja, 
- Kapljično namakanje s fertigacijo, 
- Uporaba biorazgradljivih vodil v nasadih hmelja, 

 
Predavala bo Irena Friškovec. 
 
Po teoretičnem delu in po kosilu se bomo z avtobusom odpravili na ogled dobrih praks na hmeljarske kmetije 
v Spodnji Savinjski dolini. 
 

1. Ogled dobre prakse ekološkega nasada hmelja na kmetiji Štefana Šlandra, Grajska vas 29a, 3303 
Gomilsko.  
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Na kmetiji Šlander na ekološki način pridelujejo sorto Savinjski golding. V letu 2022 so v zadnjem letu 
preusmeritve. Hmeljar bo predstavil svoje izkušnje in opažanja pri ekološki pridelavi hmelja.  
 

2. Ogled dobre prakse hmeljišča z naravnimi vodili na kmetiji mladega prevzemnika Tonija Rančigaja, 
Gomilsko 79, 3303 Gomilsko.  
Toni nadaljuje očetovo pot v iskanju okolju bolj sprejemljivih vodil v hmeljiščih. Vseskozi kmetija 
sodeluje tudi v poskusih z razgradljivimi vodili – vrvicami z IHPS. Hmeljar bo predstavil njihove 
večletne izkušnje s posameznimi razgradljivimi vodili – vrvicami. 
 

3. Ogled dobre prakse kapljičnega namakanja s fertigacijo v nasadu hmelja na kmetiji Mihe Marovta, 
Parižlje 28, 3314 Braslovče. 
Ob ogledu hmeljišča, ki je opremljeno z opremo za kapljično namakanje hmeljišč in fertigatorjem, bo 
hmeljar predstavil svoje izkušnje s kapljičnim namakanjem in fertigacijo hmeljišč. Udeleženci se bodo 
seznanili tudi z uporabo tenziometrov (namestitev, odčitavanje, pomen). 
 
Zaključek izobraževanja je predviden ob 17. uri. 
 
Upravičenci do udeležbe na prikazu so: 
 
1. Fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih 

gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega 
gospodarstva, člani kmetije. 

 
2. Zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v 

Register kmetijskih gospodarstev. 

Strokovno srečanje je financirano iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačno. 

 
Za udeležbo na Strokovnem srečanju je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do zapolnitve mest. 
Prijave zbiramo do 7. 10. 2022. 

PRIJAVE: 
Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in regijskih zavodih - izvajalcih. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: 
KGZS Zavod CE, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje ali na elektronski naslov:  
nina.planinc@ce.kgzs.si 
 
OBVESTILO: Glede na trenutno epidemiološko situacijo PCT pogoj ni zahtevan, vendar se 
lahko tekom izvedbe srečanj vladni predpisi spremenijo. 
 
Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju 
zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste 
srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo 
delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede 
izvedenega usposabljanja. 
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Vljudno vabljeni! 
 
 

 
Stanko Jamnik 

Direktor KGZS Zavod Celje 
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PRIJAVNICA NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA HMELJARSTVA 
Ime in priimek: _____________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: ______________________________________ 

E-poštni naslov: _____________________________________________ 

Številka mobilnega telefona: ___________________________________ 

KMG MID številka: ___________________________________________ 

Udeležil/a se bom delavnice (ustrezno označi s križcem v kvadratku): 

 

 

Izjava: 

Soglašam, da sme, izvajalec strokovnih srečanj s področja zootehnike, zgoraj navedene 
podatke uporabiti in obdelovati skladno z veljavno zakonodajo. 

Spodaj podpisani izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo, ki ga zastopam na strokovnem 
srečanju izpolnjuje pogoje za udeležbo, kar je razvidno iz zadnje zbirne vloge. 

 

______________             _________________ 

(datum)            (podpis) 

 

Izpolnjeno prijavnico z označeno udeležbo posredujete do 7. 10. 2022, po običajni pošti: 

KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje ali na elektronski naslov: nina.planinc@ce.kgzs.si 

       -- Dne 13. 10. 2022 – hmeljarstvo (Kontaktna oseba: Nina Planinc, tel: 03 490 75 81, nina.planinc@ce.kgzs.si) 
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